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Ano XV – Nº 3.509

“A sabedoria dos 
crocodilos consiste 
em verter lágrimas 
quando querem 
devorar”. 
Francis Bacon (1561/1626)
Filósofo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +2,38% Pontos: 
72.511,78 Máxima de +2,92% : 
72.896 pontos Mínima estável: 
70.827 pontos Volume: 10,01 
bilhões Variação em 2017: 20,4% 
Variação no mês: -2,42% Dow 
Jones: +0,84% 
(18h32) Pontos: 23.465,83 
Nasdaq: +1,37% (18h32) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2785 Venda: R$ 3,2790 
Variação: -0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: -0,96% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2802 Venda: R$ 
3,2808 Variação: -0,08% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,4200 Variação: 
-0,87% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,21% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.278,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,100 
Variação: -1,04%.

bro) Cotação: R$ 3,2800 Variação: 
-1,18% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1761 Venda: US$ 1,1762 
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8550 Venda: R$ 
3,8570 Variação: -1,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7570 Ven-
da: R$ 4,0000 Variação: -0,99%.

tos: 6.798,39 Ibovespa Futuro: 
+2,07% Pontos: 72.800 Máxi-
ma (pontos): 73.265 Mínima 
(pontos): 71.370. Global 40 
Cotação: 921,128 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

O estudo que mede o 
comportamento dos 
principais movimentos 

econômicos registrou nova 
alta em outubro, confi rmando 
a tendência de crescimento da 
economia brasileira. O Indica-
dor Antecedente Composto 
da Economia (Iace) para o 
Brasil subiu 0,6%, em outubro 
sobre setembro, chegando 
aos 110,9 pontos. Dos oito 
componentes do Iace, seis 
ajudaram a elevar a taxa. A 
maior participação partiu do 
Índice de Expectativas do 
Setor de Serviços, que teve 
alta de 2,3%.

A medição, feita pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia 

Economia deve continuar 
crescendo, ainda que devagar, 
indica pesquisa da FGV

da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV), em parceria com o 
instituto de consultoria norte-
-americano The Conference 
Board (TCB), avalia as mais 
importantes ações do mercado 
de capitais, títulos públicos 
e pesquisas de sondagem da 
confi ança de empresários e 
consumidores. Já em relação 
ao Indicador Coincidente Com-
posto da Economia (ICCE) do 
Brasil, que analisa o momento 
atual da economia, houve pe-
quena queda de 0,1%, fi cando 
em 99,5 pontos. 

Essa foi a primeira redução 
desde março, mas ela não signi-
fi ca uma mudança no processo 
de crescimento econômico, 

segundo avalia o economista 
Paulo Picchetti, responsável 
pela pesquisa. Para ele, isso 
mostra apenas um ritmo mais 
lento. “O resultado demonstra 
a lentidão da retomada no nível 
de atividade. Mas, ainda que 
lentamente, esta recupera-
ção deve ter prosseguimento, 
como apontado pelo Iace”, 
afi rma ele.

De acordo com a pesquisa, 
cada um dos oito componentes 
econômicos analisados vem se 
mostrando, individualmente, 
efi ciente em antecipar tendên-
cias econômicas. Reunidos no 
Iace, eles funcionam como es-
pécie de fi ltro para os “ruídos”, 
o que ajuda a identifi car a real 

O resultado demonstra a lentidão da retomada no nível de atividade.
Mas, ainda que lentamente, esta recuperação deve ter prosseguimento.

tendência econômica.
Lançado em julho de 2013, o 

Iace permite uma comparação 
direta dos ciclos econômicos 

do Brasil com os de outros 11 
países e regiões já cobertos 
pelo The Conference Board: 
China, Estados Unidos, Zona 

do Euro, Austrália, França, 
Alemanha, Japão, México, 
Coreia, Espanha e Reino 
Unido (ABr).

Gasolina e diesel
A Petrobras anunciou que a 

partir da zero hora de hoje (17), 
reduzirá os preços da gasolina e 
do diesel nas refi narias em todo o 
país. Segundo nota divulgada pela 
empresa, o diesel terá redução de 
1,3%, enquanto a gasolina cairá 
0,38%. No sobe e desce dos preços 
dos dois produtos nas refi narias, 
esta é a sexta queda de preços so-
mente este mês para o óleo diesel.

Em resposta a uma pro-
vocação do presidente do 
Sebrae nacional, Guilherme 
Afi f, o presidente Temer disse 
ontem (16), que vai apoiar a 
proposta que cria o Cadastro 
Positivo das Micro e Pequenas 
Empresas. “Precisamos pensar 
em dar uma espécie de prêmio 
para aqueles bons pagadores. 
Quero dizer que vou apoiar 
esse projeto”, afi rmou Temer ao 
participar da Semana Global do 
Empreendedorismo do Sebrae. 

Afi f lembrou que hoje 84% 
das micro e pequenas empre-
sas não têm acesso a crédito. 
Segundo ele, os grandes bancos 
têm difi culdade para conversar 
com os pequenos empresários. 
Também afi rmou que - com o 
apoio de Temer - a proposta 
tem condições de ser votada 
pelo Congresso ainda este 
ano. Para acelerar a análise da 
matéria, a ideia é fazer com que 
o projeto, que está na Câmara, 
passe a tramitar em regime de 
urgência “com a garantia de 
não veto do governo”. 

Nesse projeto seriam in-
cluídos novos itens. Além da 

Presidente Temer na abertura 
da Semana Global do 

Empreendedorismo 2017.

O interesse crescente dos 
agentes econômicos pelo uso 
das chamadas moedas virtu-
ais levou ontem (16) o Banco 
Central (BC) a divulgar co-
municado em que alerta para 
o risco desse tipo de moeda, 
que, além de não ser emitida, 
não tem a garantia de qualquer 
autoridade monetária.

De acordo com o BC, as moe-
das virtuais podem também 
não ter a garantia de conversão 
para moedas soberanas, como, 
por exemplo, a libra esterlina, 
e “tampouco são lastreadas em 
ativo real de qualquer espécie, 
fi cando todo o risco com os 
detentores”. “Seu valor decorre 
exclusivamente da confi ança 
conferida pelos indivíduos ao 
seu emissor”, diz ainda o co-
municado.

O BC ressalta que empresas 
que negociam ou guardam 
moedas virtuais em nome de 
outras pessoas, sejam físicas 
ou jurídicas, não são reguladas, 
autorizadas ou supervisionadas 
pelo Banco Central do Brasil. 
“Não há, no arcabouço legal e 
regulatório relacionado com o 
Sistema Financeiro Nacional, 

Há dúvida sobre a conversão 
das moedas virtuais para 

ativos ‘do mundo real’.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse ontem (16) 
que é preciso corrigir abusos 
na celebração de acordos de 
delação premiada formaliza-
dos pelo Ministério Público 
Federal (MPF). O comentário 
do ministro foi feito após a 
decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski, que devolveu 
à PGR acordo de colaboração 
do publicitário Renato Pereira, 
responsável por campanhas 
eleitorais do PMDB do Rio 
de Janeiro, entre elas as do 
ex-governador Sérgio Cabral 
e do atual governador, Luiz 
Fernando Pezão.

Ao avaliar as colaborações, 
Mendes disse que o Supremo 
discute há muito tempo o 
aperfeiçoamento das delações, 
no entanto, eventuais erros 
não podem contaminar o me-
canismo de investigação. “É 
importante que eventuais erros 
que ocorram não contaminem 
o próprio instituto, porque 
daqui a pouco nós passamos a 
cogitar da sua própria extinção 
por conta dos abusos. É preciso 
corrigir os abusos”, afi rmou.

Na terça-feira (14), Lewan-
dowski devolveu à PGR pedido 
de homologação do acordo de 
Renato Pereira. Na decisão, 
Lewandowski pediu que algu-

Gilmar: erros na defi nição 
de colaborações premiadas 

devem ser corrigidos.

Já estão em vigor as novas 
regras de processos administra-
tivos do Banco Central (BC) e 
da Comissão de Valores Mobi-
liários (CMV), com o objetivo 
de combater crimes contra o 
sistema fi nanceiro nacional. 
A nova lei tem origem no pro-
jeto da Câmara, aprovado no 
Senado no dia 25 de outubro. 
A matéria define infrações, 
penas, medidas coercitivas e 
meios alternativos de solução 
de controvérsias aplicáveis aos 
bancos e outras instituições su-
pervisionadas pelo BC. O texto 
lista 17 tipos de infrações,  entre 
elas, manipulação do mercado 
de capitais, uso de informações 
privilegiadas (insider trading) 
e exercício irregular de cargo, 
profi ssão, atividade ou função. 

Estão defi nidas na norma 
penas que podem ser aplicadas 
aos infratores. São elas: censura 
pública, multa, proibição de 

Relator do projeto, senador 
Armando Monteiro (PTB-PE).
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São Paulo – De olho na reto-
mada da economia, a fi lial da 
Volkswagen no Brasil planeja 
chegar a 2020 com um ritmo de 
produção de 800 mil veículos 
por ano, mais do que o dobro 
do volume alcançado no ano 
passado, de 324,8 mil unidades, 
mas ainda abaixo do auge regis-
trado em 2010, de 1 milhão de 
unidades. Além disso, a empre-
sa espera atingir, também até 
2020, a liderança do mercado 
nacional ou, pelo menos, estar 
entre os primeiros, com uma 
participação de 16% ou 17%, 
ante 11% em 2016.

As metas foram anunciadas 
ontem (16), pelo novo presiden-
te da montadora no País, Pablo 
Di Si, em evento de lançamento 
do novo sedan da marca, o 
Virtus. Para 2018, o executivo 
espera que o mercado total che-
gue a 2,5 milhões de unidades, o 
que representaria crescimento 
de 16% em relação à previsão 
para este ano. Boa parte do 
otimismo, segundo o executivo, 
é explicada pelos sinais de reto-
mada da economia. “O trabalho 
feito com a infl ação é fantás-
tico, o crédito está crescendo 
a cada mês e, por seis meses 
seguidos, o desemprego está 
caindo. A economia descolou 
um pouco da política e está

Novo presidente da Volkswagen 
no País, Pablo Di Si.

Doria ampliará 
oferta de orgânicos

São Paulo - Após a polê-
mica envolvendo a oferta da 
farinata nas escolas da rede 
municipal, a Prefeitura de São 
Paulo anunciou o Programa 
Alimento Saudável, com o 
objetivo de ampliar a compra 
de orgânicos utilizados na 
merenda das escolas da rede 
municipal de ensino. O progra-
ma apresentado ontem (16), 
prevê também a criação de 200 
novas hortas pedagógicas nas 
escolas e ampliação da compra 
de produtores familiares e de 
agricultores locais. A previsão é 
que o gasto com orgânicos este 
ano chegue a R$ 4,5 milhões.

A rede municipal de ensino 
fornece 2,2 milhões de refeições 
por dia. Doria reiterou ter desis-
tido do projeto de implementar 
a farinata na escolas municipais. 
“Decretamos que não utilizare-
mos a farinata não pelo aspecto 
intrínseco, mas pela polêmica 
em torno dela. Entendemos 
que não seria adequado insistir 
nesse projeto”, disse (AE).
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Lei para combate a crimes no 
sistema fi nanceiro já está valendo

afi rmou que a falta de regras 
claras colocava em risco a efi -
cácia das ações de supervisão 
do BC. 

“O novo marco regulatório 
permitirá ao Banco Central 
coibir de forma mais efi caz a 
repetição ou a perpetração de 
práticas como a realização de 
operações fi nanceiras irregu-
lares e fraudes em instituições 
fi nanceiras que levem à liquida-
ção extrajudicial”, disse.  

A nova lei também muda as 
regras do acordo de leniência, 
agora chamado de acordo ad-
ministrativo em processo de 
supervisão. Ele vale para pes-
soas físicas e jurídicas que con-
fessarem crimes. Quem aderir 
ao acordo tem direito a extinção 
da ação punitiva ou redução da 
penalidade de um a dois terços. 
Mas precisa apresentar provas 
e cooperar para a apuração dos 
fatos (Ag.Senado).

prestação de determinados 
serviços, inabilitação para 
atuar como administrador e 
para exercer cargo estatutário 
e cassação da autorização para 
funcionamento. O relator do 
projeto na Comissão de As-
suntos Econômicos, senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), 

Ações para incentivar micro 
e pequenas empresas

criação do Cadastro Positivo, 
o texto contemplaria o refi-
nanciamento de dívidas de 
cerca de 590 mil empresas 
que receberam notificação e, 
caso não paguem as dívidas, 
serão excluídas do regime do 
Simples. Outra medida seria 
a criação da Empresa Sim-
ples de Crédito. Essa última 
modalidade é uma novidade 
(ABr).

Gilmar Mendes e os abusos 
nas delações premiadas

mas cláusulas sejam revistas. 
Ao negar momentaneamente 
o pedido para homologar a 
colaboração, o ministro não 
concordou com cláusulas 
que foram fechadas pela PGR 
durante a gestão do então 
procurador-geral da República 
Rodrigo Janot, por entender 
que a maioria dos benefícios 
não pode ser concedida pelo 
Ministério Público. 

Para Lewandowski, o perdão 
de penas privativas de liber-
dade e a suspensão do prazo 
prescricional somente podem 
ser determinadas por meio de 
sentença judicial (ABr).

BC alerta sobre riscos do 
uso das moedas virtuais

dispositivo específico sobre 
moedas virtuais. O Banco Cen-
tral do Brasil, particularmente, 
não regula nem supervisiona 
operações com moedas virtu-
ais”, acrescenta.

No comunicado, o BC diz que 
está atento à evolução desse 
tipo de moedas e acompanha 
as discussões sobre elas nos 
foros internacionais “para fi ns 
de adoção de eventuais medi-
das, se for o caso, observadas 
as atribuições dos órgãos e das 
entidades competentes” (ABr).

Volkswagen quer dobrar 
produção até 2020 

crescendo”, afi rmou Di Si.
A Volkswagen foi a montadora 

que mais perdeu espaço no Bra-
sil durante a queda do mercado 
de veículos nos últimos quatro 
anos, de 2013 a 2016. Enquanto 
as vendas do setor como um 
todo tiveram queda de 46% 
nesse período, as da Volkswagen 
recuaram 70%. Para apoiar a 
recuperação de mercado es-
perada até 2020, a Volkswagen 
planeja investir R$ 7 bilhões no 
Brasil, dos quais R$ 2,6 bilhões 
serão destinados à fábrica de 
São Bernardo do Campo. O res-
tante será distribuído entre as 
outras três fábricas (São Carlos 
e Taubaté, no interior de São 
Paulo, e São José dos Pinhais, no 
Paraná), mas ainda sem valores 
defi nidos (AE).




